NAUJIENLAIŠKIS
2015 m. balandžio 17 d.
Nr.3

Gerbiamieji,
vykstant gyventojų pajamų deklaravimui turite puikią
puiki progą paremti mūsų draugiją
ir paskirti iki 2% savo sumokėtų pajamų. Paramos prašymai priiimami iki gegužės
1 d.
Prašymas pildomas labai paprastai. Prisijunkite prie savo interneto banko ir
pasirinkite "e.paslaugos" → prisijungti prie EDS → pateikti dokumentą → pildyti
dokumentą → paieškos lauke "formos kodas" įveskite FR0512 →pasirinkite
→
pildyti
portale ir atskirame lange bus atverta forma. Užpildykite prašomus laukelius
(Lietuvos biochemikų draugijos kodas 191795253)) ir paspauskite “Pateikti”.
Svarbūs įvykiai
LBD logotipo konkurso rezultatai
Įvyko LBD logotipo konkursas, kuris pritraukė net 33 kūrėjų dėmesį.
dėmesį Dauguma
dalyvių pristatė po kelis logotipus, taigi, buvo pasiūlyta virš šimto logotipo variantų.
Balsavimas
as vyko dviem etapais daugumos principu, valdybos nariams nežinant
autorių vardų. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams.
dalyvia
Išrinkti nugalėtojai:

I vieta dr. Rūta Gerasimaitė
tė
prizas - 100€

II vieta Eimantas Paškonis
prizas - 60€
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III vieta Austėja Slavickaitė
prizas - 30€

Norime atkreipti dėmesį, kad konkursas buvo rengtas siekiant pasisemti naujų idėjų.
Taigi, nebūtinai konkurso nugalėtojo pasiūlytas variantas taps galutiniu patvirtintu
naujuoju LBD logotipu.
Lietuvos biochemikų draugijos pristatymas "Versli Lietuva" renginyje
2015 m. kovo 19 dieną Vilniuje vyko VšĮ „Versli Lietuva“ organizuotas Gyvybės
mokslų startuolių bendruomenės susitikimas "Life Sciences Business Lab |
Ecosystem meetup" . Šio susitikimo metu LBD buvo pristatyta valdybos nario
dr.A.Kaselio. Plačiau LBD puslapyje www.biochemistry.lt
Projekto „Šlovės laboratorija“kvietimas
Projektas „Šlovės laboratorija“ kviečia visus talentingus ir gabius biomedicinos ir
fizinių mokslo krypčių studentus dalyvauti konkurse ir pasidalinti aistra mokslui su
visu pasauliu! Registracija vyksta iki balandžio 22 d.
Daugiau informacijos http://www.famelab.lt/

XIV-oji LBD konferencija
Lietuvos biochemikų draugija organizuoja jau XIV-ąją tarptautinę konferenciją, kuri
vyks 2016 m. birželio 27-30 d.d. Druskininkuose, „Grand Spa Lietuva“ komplekse.
LBD dovanoja knygas
VU BchI pradėjo kraustyti knygas. BchI bibliotekoje yra apie 1000-1500 draugijos
knygų. Visi norintys gali pasiimti "istorinių" knygų iš bibliotekos iki balandžio 30 d.
Knygų sąrašas yra LBD puslapyje
http://www.bchi.lt/LBD/saitas/files/LBD%20knygos.pdf.
Susidomėjusius prašom kreiptis į bibliotekos vedėją Loretą Šimulionienę (214 k.,
tel.: 85729195, tel. 133, el.p.: biblioteka@bchi.lt). Skaitytojai aptarnaujami I-V
8.00-16.00.
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Narystė draugijoje
Skelbiame nario mokesčio rinkimo vajų! Prašome savo institucijoje susirasti
atsakingą asmenį ar valdybos narį dėl detalesnės informacijos.
Taip pat, metinį nario mokestį galima pervesti į draugijos „Swedbank“ banko
sąskaitą LT637300010002482995,
LT637300010002482995 paskirtyje nurodant už kuriuos
iuos narius sumokama
bei už kuriuos metus.
Primename, kad LBD narystės metinis mokestis yra 3 eurai.
Kvietimai dalyvauti konferencijose
Lietuvos Biofizikų Draugija 2015 m. gegužės 15 d. rengia LBFD mini konferenciją,
konferenciją
kuri vyks Biotechnologijos instituto posėdžių salėje V. Graičiūno g. 8, Vilniuje.
Pranešimų pavadinimų laukiama iki balandžio 29 d. adresu cerniauskaite@ibt.lt.
cerniauskaite@ibt.lt
LBD nariai kviečiami dalyvauti biochemikų "40th FEBS Congress - The Biochemical
Basis of Life",, kuris vyks 2015 m. liepos 4-9
4 9 dienomis Berlyne, Vokietijoje.
Reguliarioji registracija vyksta iki birželio 3 d., santraukos priimamos iki balandžio
20 d. 0:00 CET. LBD nariai moka sumažintą mokestį.
Daugiau informacijos http://www.febs2015.org/
Kviečiame registruotis į mikrobiologų FEMS konferenciją „6th Congress of European
Microbiologists (FEMS 2015 Congress)“, kuri vyks 2015 m. liepos 7-11
7
dienomis
Maastrichte, Olandijoje. Reguliarioji registracija vyksta iki
iki gegužės 26 d.
Daugiau informacijos http://fems-microbiology.kenes.com/
http://fems
2015 m. rugpjūčio 26-29
29 dienomis Kaune vyks fiziologų FEPS konferencija „FEPS
2015“.. Ankstyvoji registracija ir santraukų priėmimas vyksta iki gegužės 31 d.
Daugiau informacijos http://www.feps2015.org/
Jaunieji mokslininkai kviečiami į Europos jaunųjų fiziologų simpoziumą rugpjūčio 26
d. su galimybe gauti finansavimą Registracija vyksta iki gegužės
gegužės 31 d. Daugiau
informacijos http://www.feps2015.org/european-young-physiologist
http://www.feps2015.org/european
physiologist-symposium/

Naujienlaiškį parengė: Valeryia Mikalayeva.
Informaciją taip pat pateikė: J.Urbonavičius, D.Matulis, I.Songailienė,, A.Kaselis.
A.Kaselis
LBD kontaktai:
http://www.bchi.lt/LBD/, htpp://www.biochemistry.lt
https://www.facebook.com/biochemistry.lt
Sekretorius:
Saulius Serva saulius.serva@gf.vu.lt
Ryšiai su visuomene, naujienlaiškis: Valeryia Mikalayeva valeryia.mikalayeva@gmail.com
Pirmininkas:
Daumantas Matulis daumantas.matulis@bti.vu.lt
daumantas.matulis
Iždininkas:
Jaunius Urbonavičius jaunius.urbonavicius@bchi.vu.lt
Interneto svetainės priežiūra:
Kastis Krikštopaitis kastis.krikstopaitis@bchi.vu.lt

LBD informacija iš Registrų centro:
Pavadinimas:
Lietuvos
os biochemikų draugija
Kodas:
191795253
Buvęs kodas:
9179525
Teisinė forma:
Asociacija
Buveinės adresas:
Vilniaus
ilniaus m. sav. Vilniaus m. Mokslininkų g. 12.
Įsteigimo data:
1960-10--26
Įregistravimo data: 1995-01--10
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